Z A M Ó W I E N I E nr ....................................... z dnia ..................................
Zamawiający: ............................................................................................... ................

JERZY WIŚNIOWSKI

Adres: ................................................................................................................................................ T el.: ................................................

Typ bramy:

BRAMA SEGMENTOWA GARAŻOWA WIMONT
Wymiary otworu (mm):
Wysokość nadproża ( mm):
Szerokość:
Wysokość:

przetłoczenia poziome

kaseton

jedno tłoczenie

bez tłoczeń

Ilość (szt.)

dostosowanie paneli do wysokości bramy*
*dotyczy tylko paneli z jednym tłoczeniem!

Rodzaj prowadzenia:

Kolor bramy :
Kolor bramy z zewnątrz:

RES 350 (min. 350 mm wysokości
nadproża)

Podstawowe:
Biały (RAL 9016)
Brąz (RAL 8014)
Antracyt* (RAL 7016)
Drewnopodobne:
Złoty dąb
Mahoń

RES 200 (min. 200 mm wysokości
nadproża)

Dąb rustykalny

Orzech

RES 70 (min. 70mm wysokości
nadproża– dot.
obsługi ręcznej lub min.
120 mm wysokości nadproża – dot. bram z
napędem elektrycznym)

Winchester

Inne:

dowolny kolor RAL:………………………………
okleina Renolit*:…………………………………….

Kolor bramy od wewnątrz:
Biały (9016) -

standard

dowolny kolor
RAL……………
Profile przy uszczelce
górnej i dolnej:
naturalne aluminium
(standard)
w kolorze bramy
(na życzenie)

* dotyczy tylko paneli bez tłoczeń!

Obsługa:
ręczna za pomocą linki

napęd elektryczny typ………………………………………

Zamykanie w opcji ręcznej

Opcje bram automatycznych
dodatkowy pilot: ……………………………………………..

rygiel wewnętrzny
zamek „Kastel 5” z jednostronną wkładką patentową
po prawej stronie (patrząc od wewnątrz) - standard

( należy określić rodzaj i ilość)

fotokomórki
zamek z awaryjnym odryglowaniem napędu z zewnątrz:
po prawej stronie (patrząc od wewnątrz) - standard

po lewej stronie (patrząc od wewnątrz)
inne:…………………………………………………..

po lewej stronie (patrząc od wewnątrz)
wyłącznik dzwonkowy
radio zewnętrzne:……………………………………………….
Wyposażenie dodatkowe:
Drzwi serwisowe:
standardowe
z niskim progiem
profile drzwiowe malowane na kolor RAL………………

Okna:
typ okna…………………..
segment nr*:
1 2 3
liczba okien**:

4

5

kierunek otwierania*:.…………………………………….
* drzwi serwisowe otwierane tylko na zewnątrz!

* segmenty liczone od dołu
** maksymalnie jedno okna na każdy metr bieżący bramy

Inne:
kątownik perforowany (1 szt. – 3mb) – ilość ……….
osłonki rolek jezdnych
przesłona nadproża: szerokość:……………..
wysokość:……………..

Uwagi do
zamówienia………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Adres
dostawy/montażu………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Forma płatności…………………………………………………..
Stawka VAT:………………………………………………………….
(jeśli 8% VAT – należy wypełnić załącznik KOB11)
UWAGA! Na jednym arkuszu umieszczać tylko bramy identyczne.
Niezaznaczone pola będą traktowane jako standard.

Zapoznałem się z treścią zamówienia i ją akceptuję.

…………………………………………………………………..
Podpis i pieczęć zamawiającego
„WIMONT” Jerzy Wiśniowski
41-709 Ruda Śląska ul. Niedurnego 107
tel. (032)2400396 fax. (032)2782431
e-mail: wimont@wimont.com.pl
www.wimont.com.pl

